
  أ 

  

    
 
 
 

  اسالمي ايرانجمهوري  ايران استانداردملي
Islamic  Republic of Iran  

INSO  
 1978  سازمان ملي استاندارد ايران  1978

Iranian National Standardization Organization 2nd.Revision  تجديدنظر دوم

    
   

  
  
  

ميله يك متري استاندارد براي مأموران 
  تصديق

  
  
  
  

Standard one metre bar for verification 
officers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ICS:17.040.01 

 

     
 

   

 



  ب 

  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
استانداردهاي  نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

 29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مورخ 
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206غيير و طي نامه شماره به سازمان ملي استاندارد ايران ت

 و مراكـز  نظـران  صـاحب  كارشناسـان سـازمان ،   از مركـب  فنـي  هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
بـه   توجـه  بـا  و ملـي  مصـالح  با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، مؤسسات علمي،

-مصـرف  توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و توليدي، فناوري شرايط

 .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و كنندگان، صادركنندگان

 شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي يرانا ملي نويس استانداردهاي پيش

ملـي   اسـتاندارد  عنـوان  بـه  تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها از دريافت پس و
  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي(

 مـي  تهيـه  شـده  تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي انسازم و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي كنند دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

المللـي الكتروتكنيـك    بـين  ،كميسـيون  1
2(IEC) 3 يقانون شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است 

5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از حمايت براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند زمان ملي استاندارد ايران ميسا

اجـراي   اقتصـادي،  و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت
 عـالي  شـوراي  تصـويب  بـا  وارداتـي،  اقـالم  يـا /و كشـور  اخـل د توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي

 اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد استاندارد، اجباري

 خـدمات  از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشـيدن  اطمينـان  براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي

 و كيفيـت  مـديريت  هـاي  سيسـتم  صـدورگواهي  و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة فعال مؤسسات و سازمان ها
 گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت

 الزم، شـرايط  احـراز  صـورت  در و كنـد  مـي  ارزيـابي  ايـران  تأييد صـالحيت  نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان

كاليبراسـيون   يكاهـا،  المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة
 ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(

  .است سازمان اين وظايف ديگر از
  

                                                            
1- International Organization for Standardization 
2 ‐ International Electrotechnical Commission 

3‐  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 ‐ Contact point 

5 ‐ Codex Alimentarius Commission 



  ج 

  كميسيون فني تدوين استاندارد
  "ميله يك متري استاندارد براي مأموران تصديق " 

 )دومتجديدنظر (
  

  يا نمايندگي/ سمت و   :رئيس 
  عابديني، محمد                          

  )فوق ليسانس فيزيك(
  

  ه نگاشتمدير عامل شركت انداز

    :دبير 
  رضوي، رخساره

  )ليسانس فيزيك(
  سازمان ملي استاندارد ايران

    
    )اسامي به ترتيب حروف الفباء(:اعضاء

 سياوش آذري كردكندي،

  )ليسانس فيزيك(
  سازمان ملي استاندارد ايران

  
 زمان ثاني، محمدرضا

  )ليسانس فيزيك(
  

  
  

  شركت بهمن خودرو

 محمد، غني رايني

  )مترجمي زبان ليسانس(
  

  سازمان ملي استاندارد ايران

 هاشمي عراقي ، محمدرضا        

  )ليسانس فيزيك(
  

  سازمان ملي استاندارد ايران

  
  
  



  د 

  فهرست مندرجات
  صفحه  عنوان 

  ج  آشنايي با موسسه استاندارد
  د  كميسيون فني تدوين استاندارد

  و  پيش گفتار 
  1  هدف و دامنه كاربرد   1
  1  حات وتعاريفاصطال   2
  1  جنس مواد   3
  2  ابعاد شكل و   4
  2  درجه بندي   5
  3  مكان نما   6
  4  گيريهاي اندازهبيشينه خطا   7
  4  حكاكي   8
  4  جعبه حفاظتي براي حمل   9

  5  ايتصديق دوره  10
  5  گواهي تصديق  11

    
    
    
    
    
    
    
  



  ه 

  گفتار پيش

اين  .تدوين شد 1363در سال  نخستين بار "تاندارد براي مأموران تصديقميله يك متري اس"استاندارد 
 بررسي توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و استاندارد بر اساس پيشنهادهاي رسيده و

 يكصدو هشتاد و هفتمينهاي مربوط براي دومين بار مورد تجديد نظر قرار گرفت و در تاييد كميسيون
مورد تصويب قرار گرفته  6/4/91 مورخ مقياسها اوزان و ،اندازه شناسي لي استاندارد يته ممك اجالس

قانون اصالح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي  3است، اينك به استناد بند يك ماده 
  . شود ، به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي1371ايران، مصوب بهمن ماه 

هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علوم و خدمات،  مي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفتبراي حفظ همگا
خواهد شد و هر پيشنهادي كه بـراي اصـالح و تكميـل     استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظر

. فـت نظر در كميسيون فني مربوط مـورد توجـه قـرار خواهـد گر     اين استانداردها ارائه شود، هنگام تجديد
  .بنابراين بايد همواره از آخرين تجديدنظر استانداردهاي ملي استفاده كرد

  .مي شود 1371 سال 1978اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي ايران شماره 
  :منبع و مأخذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است

  
OIML R 24:1975, Standard one metre bar for verification officers. 
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  ميله يك متري استاندارد براي مأموران تصديق
  

 هدف و دامنه كاربرد  1

  .مأموران تصديق استيك متري استاندارد براي هاي ميله دوين اين استاندارد، تعيين ويژگيهدف از ت
تصديق سنجه هاي خطي، طول هاي  وران اين استاندارد در مورد مترهاي استانداردي كاربرد دارد كه توسط مأم

بيشتر بر متر ميكرومتر  300از ها كه بيشينه خطاي مجاز آن رودكار ميبه هاي صلبگيري و سنجه ثابت اندازه
 ).در صد در مقدار مربوط آن 03/0ل براي مثا( نباشد

  تعاريف اصطالحات و  2
  :رودكار ميتعاريف زير به در اين استاندارد اصطالحات و

2-1  
  بيشينه خطاي مجاز

اوليه يا بعدي آن مجاز  بيشينه خطاي مثبت يا منفي كه بر روي متر استاندارد مأموران تصديق در تصديق
در سلسله مراتب ( درستي باالتر آن با بهمربوط  متناظر طولبا  C°20در دماي مرجع شود وقتي كه شمرده مي
كار كردن بهوقتي با هدف مقايسه ندارد طول با درستي باالتر،شود استافرض مي. شودمقايسه مي )استانداردها

  .خطاي ناچيزي دارد رود،مي

  جنس مواد   3
  . متر استاندارد بايد از مواد مناسبي ساخته شده باشد  3-1
  :د زير باشدرشود كه شامل موامناسب در نظر گرفته مي برخي مواد  3-2

   فوالد - نيكل% 58 - الف
  1نيكياستفوالد زنگ نزن   -ب
  فوالد زنگ نزن كروم % 13  -ج
  

                                                            
1 -Austenitic 
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  شكل و ابعاد  4

  :هاي زير را داشته باشدمتر استاندارد بايد يكي از سطح مقطع  4-1
  گذاري كمتر نباشد، مقياس روي وجه بااليي عالمت mm10×mm20يك مستطيلي كه ابعاد آن از  –الف 
  شود، يامي
 35ميلي متر وجه مورب نسبت به افق تقريباً  50اع و پهناي ميلي متر ارتف 11چهار پهلوي مستطيلي با  –ب 

  .شودگذاري ميدرجه كج شده است، مقياس بر روي وجه مورب عالمت
  .ميلي متر باشد 1030طول كلي استاندارد بايد تقريباً   4-2

مترهاي متداول در حال استفاده اين استاندارد در مورد مترهاي استاندارد جديدي كاربرد دارد كه با جايگزين كردن  -1يادآوري 
  .بدست آمده يا به عنوان استاندارد اضافي حاصل شده است

مانند آنهايي كه در (ميكرومتر در متر دارند  300هاي مترهاي استانداردي كه خطاي كمتر از گيريتصديق اندازه -2يادآوري 
  .گيرندديگري قرار ميموضوع استاندارد ) گيرندهاي مهندسي مورد استفاده قرار ميكارگاه

  .شوداستانداردهاي ديگري وجود دارد كه استانداردهاي متر از انواع مختلف ديگر را شامل مي -3يادآوري 

  بنديدرجه  5
  .بندي شده باشدمتر درجهميلي 1000متر از صفر تا متر استاندارد بايد برحسب ميلي  1- 5

     1000متر پس از عالمت ميلي 10ر مقياس و طول متر در طرف صفميلي 10ممكن است طولي به اندازه 
  .بندي شده باشدمتر درجهمتري برحسب ميليميلي

  
 30گذاري شده بايد با ضخامت يكساني براي مثال بين بعالوه مقياس عالمت. مقياس بايد منظم باشد  2- 5

  .گذاري شده باشدميكرومتر عالمت 80تا  ميكرومتر
  .دهنددهند بايد بلندتر از خطوطي باشند كه دسيمتر را نشان ميا نشان ميمتر رخطوطي كه سانتي  3- 5

  .دهنددهند بايد بلندتر از آنهايي باشد كه ميكرومتر را نشان ميمتر را نشان ميخطوطي كه دسي
  :كمينه طول خطوط بايد به صورت زير باشد    3-1- 5

 دهند،ميلي متر براي خطوطي كه ميلي متر را نشان مي 3 -

 دهند،ميلي متر براي خطوطي كه دسيمتر را نشان مي 5 -

  .دهندميلي متر براي خطوطي كه سانتي متر را نشان مي 8 -
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  .شوندفقط خطوط سانتي متر به ترتيب افزايشي شماره گذاري مي  4- 5
  .ميلي متر باشد 3بايد تقريباً ) عالئم(ها و حروف ارتفاع شماره  5- 5

  1مكان نما  6
را مي توان به كمك مقياسي مجهز به مكان نما كه بر روي صفحه شفافي  كه  گيريخطاهاي اندازه  6-1

  .سراسر طول استاندارد مي تواند حركت كند، اندازه گيري و تصديق كرد
  .اين صفحه بايد داراي ابعادي مناسب، ثابت و ضخيم باشد 

  :درجه بندي مقياس ممكن است به يكي از دو صورت زير باشد    1- 6-1
كه به ده قسمت تقسيم شده است تا به عنوان يك ورنيه براي خواندن خطاهاي نزديك به  mm9طول  –الف 
mm1/0 مورد استفاده قرار گيرد و يا  
به طور مستقيم خوانده  mm1/0قسمت تقسيم شده باشد تا خطاهاي نزديك به  10يكي ميلي متر كه به  –ب 
  .شود

به (كمتر از درجه بندي باشد كه در استاندارد بيان شده است  بندي مقياس بايدضخامت خطوط درجه    2- 6-1
  ).مراجعه كنيد 2-5بند 

بندي روي آن گذاري شود كه در متن استاندارد اين خطوط درجهاي عالمتخطوط درجه بندي بايد روي صفحه
  .صفحه تراشيده شده است

بزرگنمايي آن از مقادير زير كوچكتر شود كه بندي با كمك دوربيني انجام ميخواندن خطوط درجه    3- 6-1
  :باشد

  باشد و 1- 1- 6مطابق قسمت الف بند  بزرگنمايي سه برابر، اگر مقياس ورنيه
  .باشد 1- 1- 6برابر، اگر مقياس ورنيه مطابق با قسمت ب بند  5بزرگنمايي 

و به طور گيري، به راحتي حركت دادن مكان نما به طور خطي، از يك نقطه به نقطه ديگر اندازه  6-2
  .پذير باشديكنواخت بايد امكان

اي به منظور تراز كردن سطح مدرج به طور مناسب و انطباق صفر مقياس با متر استاندارد بايد وسيله  6-3
  .گيري مورد تصديق را باال و پايين گروه يا به پهلو جابجا كندمهيا شده باشد تا وسيله اندازه

 گذاري شدهت، بايد دو نگه دارنده عمودي با خطوط مرجع عالمتبراي سهولت تصديق سنجه هاي ثاب  6-4
   .مهيا شده باشد

                                                            
1- Cursor 
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نان باشد كه خط مرجع آن بر روي عالمت صفر متر استاندارد تنظيم شده اولين نگه دارنده بايد چ      4-1- 6
  باشد،

و وقتي در انتهاي  حركت نگه دارنده دوم در راستاي كل طول متر استاندارد بايد امكان پذير باشد    4-2- 6
ه گسنجه تحت تصديق به حالت سكون مي رسد، بايد امكان تصديق اين سنجه به كمك خط مرجع روي ن

   .دارنده وجود داشته باشد

  گيريبيشينه خطاهاي اندازه  7
نبايد بيشتر از مقداري  oC20شود، در دماي خطاي هر طولي كه به دو عالمت مقياس متر استاندارد محدود مي

  :آيدكه از رابطه زير بدست مي شود

  
  :كه در آن

L  طول قسمتي از متر استاندارد برحسب ميلي متر است كه بين دو عالمت مقياس محدود شده است.  
  .شودخطا توسط مقايسه استاندارد طول با درستي باالتر تعيين مي

  

  حكاكي  8
  :هاي زير را نيز شامل شودمتر استاندارد بايد شامل اعداد مشخصه بوده و بعالوه عالمت  8-1

  "متر استاندارد مأموران تصديق"عالمت مشخصه استاندارد، براي مثال  –الف 

  عالمت مشخصه ملي –ب 
  نام سازنده –ج 
  oC20استاندارد در : حك كردن –د 
  سال ساخت –و 
  

  جعبه محافظ حمل و نقل   9
مواد مناسب ساخته شده و براي آن هم متر استاندارد ممكن است در جعبه اي قرار داده شود كه از   9-1

اي مهيا شده باشد، متر استاندارد به صورت پيچيده شده در مواد نرم، پالستيك يا ماده مناسب ديگري كه دسته
كند، مخصوصاً به هنگام فشرده شدن يا خوردگي، در جعبه قرار از صدمه زدن به متر استاندارد جلوگيري مي

  .گيردمي



5  

ميله يك متري استاندارد براي "اي چسبانده شود كه روي اين صفحه عالمت صفحه روي جعبه بايد  9-2
شود بايد هاي الزم درنظر گرفته ميگذاي شود اين عالمت به همان خوبي كه ديگر شرحعالمت "مأموران تصديق

  .گذاري شودعالمت
  

  ايتصديق دوره  10
شناختي هر كشوري شرح داده شده ه در قوانين اندازهمتر استاندارد مأموران تصديق بايد در يك دوره زماني ك

  .است، مورد تصديق قرار گيرد

  .شود كه اين تصديق سالي يك بار انجام شودتوصيه مي –يادآوري 

  

  گواهي تصديق  11
شود، ممكن است گواهي تصديقي صادر شود كه در آن تاريخ تصديق و عدد وقتي كه متر استاندارد تصديق مي

  .ي متر استاندارد ارائه دهداي برامشخصه


